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dokończenie str. 2

Nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych

Miało być dobrze, a wyszło? Niestety znowu 
nie bardzo. Wszystko wskazywało na to, że rzą-
dowy projekt zmiany ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, który uwzględniał oczekiwania 
większości spółdzielców po zatwierdzeniu - po 
trzech czytaniach - przez Sejm zostanie przyjęty 
również przez Senat, w którym większość sta-
nowią senatorowie obecnej władzy. Niestety do 
akcji weszła niezależna obecnie była poseł PO, 
która od lat usilnie „pomaga” spółdzielczości 
mieszkaniowej. Po jej wystąpieniu w Senacie stał 
się „cud”, bowiem przyjęto około 30 poprawek, 
które zdemolowały przyjętą przez Sejm ustawę, 
Jak napisano w miesięczniku spółdzielczym „Tęcza 
Polska” nr 8/2017 „Niepokojący jest w tym wszyst-
kim fakt, że owe poprawki, przyjęte w całości przez 

Senat RP zgłosiła senator Staroń, osoba wsławiona 
niezliczonymi, agresywnymi, wręcz histerycznymi 
atakami na spółdzielczość, zwłaszcza gdy była 
posłanką PO. Przewodziła wówczas swoistej awan-
gardzie politycznych i gospodarczych środowisk 
neoliberalnych głoszących z gruntu kłamliwe 
poglądy o destrukcyjnym wpływie spółdzielczości 
na budowanie gospodarki wolnorynkowej i ogra-
niczeniu praw obywatelskich. Najostrzejszym 
atakom poddano spółdzielczość mieszkaniową, 
preferując jedynie deweloperską formę budownic-
twa mieszkaniowego… Nie kryjemy też zaniepoko-
jenia faktem, że nawiązała się niezrozumiała „nić 
współpracy” pomiędzy senator Staroń a rządzącą 
partią, a zwłaszcza jej liderem - Panem Prezesem 
Jarosławem Kaczyńskim, darzonym przez nasze 

środowisko dużą estymą. Tak niestety rozumiemy 
słowa wypowiedziane na posiedzeniu Senatu 13 
lipca przez senator Staroń: Rozmawiałam z Panem 
Prezesem Jarosławem Kaczyńskim i on powiedział, 
że te złożone poprawki będą przyjęte. 

Czyli wszystko jest jasne i dziś już łatwo 
zgadnąć kto pomógł - jak napisano - zdemo-
lować w Senacie przyjętą przez Sejm rządową 
ustawę. Spółdzielcy powinni to zapamiętać 
podczas kolejnej obecności przy urnach wy-
borczych. Żeby przedstawić wszystkie zmiany 
wprowadzone do ustawy, to zabrakło by miej-
sca w jednym wydaniu naszej gazety, dlatego 
powiemy tylko o niektórych z nich. (podajemy 
obowiązujące zapisy ustawy)

- Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej 
jest związane z posiadaniem prawa do lokalu 
lub ekspektatywy własności i powstaje z mocy 
prawa i nie wymaga obowiązku składania de-
klaracji i wnoszenia wpisowego 

- Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą: 
a. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego, b. zbycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu lub udziału 
w tym prawie, c. zbycia prawa odrębnej własności 
lokalu lub udziału w tym prawie, d. zbycia eks-
pektatywy własności lub udziału w tym prawie, e. 
wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
f. rozwiązania umowy o budowę lokalu.

- Członek spółdzielni może uczestniczyć 
w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępo-
wać więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo 
powinno być udzielone na piśmie i dołączone 
do protokołu walnego zgromadzenia.
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W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, koniecznością uzupełnienia 
czynnika w instalacji centralnego ogrzewania, prosimy o ustawienie wszystkich za-
worów przy grzejnikach w pozycji maksymalnie otwartej n.p. „ 5” do uruchomieniu 
centralnego ogrzewania. Po rozpoczęciu grzania można zawór ustawić w/g własnej 
preferencji komfortu cieplnego.

Zarząd SSM

Niższe ceny za ciepło!
Tego jeszcze nie było. Siedleckie Przedsię-
biorstwo Energetyczne (PEC) od 1 września 
2017 r. obniżyło ceny za ciepło dla wszyst-
kich swoich odbiorców. 

Nowa taryfa została zatwierdzona przez Urząd 
Regulacji Energetyki w dniu 20 lipca br i opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z dnia 24 lipca 2017 r. pod pozycją 6313.

Ogólny poziom cen dostaw energii cieplnej w nowej 
taryfie jest średnio o 1,31% niższy od taryfy dotych-
czas obowiązującej. Obniżeniu ulegają zarówno ceny 
ciepła jak i stawki opłat za przesył. Jak informuje PE, 
na podstawie danych gromadzonych przez Izbę Go-
spodarczą Ciepłownictwo Polskie można stwierdzić, 
że wśród przedsiębiorstw o podobnej skali i profilu 
działania ceny ciepła w Siedlcach należą do najbardziej 
korzystnych w Polsce.

To niby niewielka obniżka w przełożeniu na lokal 
mieszkalny, ale w skali spółdzielni daje już dość po-
kaźną kwotę . 

Szkoda, że nie znaleziono jeszcze sposobu na 
zmniejszenie znacznej różnicy w opłatach za ciepło 
pomiędzy odbiorcami grup P1 i P2 (P1 to odbiorcy 
ciepła gdzie węzeł cieplny jest własnością spółdzielni, 
natomiast P2 to odbiorcy ciepła gdzie węzeł cieplny 
jest własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego). Na 
chwilę obecną opłata stała wynosi - w grupie P1 około 
5800zł/MW, natomiast w grupie P2 około 6700zł/MW, 
a opłata zmienna w grupie P1 wynosi około 8zł/GJ, 
natomiast w grupie P2 około 12zł/GJ. Niby to samo 
ciepło a różnica w opłatach pomiędzy dwoma takimi 
samymi mieszkaniami zużywającymi tyle samo ener-
gii cieplnej, (jedno w bloku P1, drugie w P2) wynosi 
w granicach 15-20%. A przecież kiedyś ktoś obiecał 
coś z tym zrobić.       ALP 

Administracja nr 1, ul. Sobieskiego 18 - Osiedle 1000-lecia
Godziny pracy: 7.00 – 15.00, w środy 7.00 – 16.00. 
Kierownik administracji – Wiesław Kobryń tel. 644 28 89 
Konserwator wind - 603 896 944, 603 896 945
Konserwator gazu - 644 14 14 (7.00-15.00) po 15.00 - 602 603 
581 i 604 457 415
Dyżury konserwatorów po 15.00 - 501 687 244. W dni powszednie 
w godzinach 7.00 - 22.00. W soboty, niedziele i święta w godzinach 
8.00 - 16.00. Poza w/w dyżurami w sytuacjach poważnych awarii, 
których mieszkaniec administracji nie jest w stanie zabezpieczyć 
we własnym zakresie należy dzwonić po nr 501 687 244 całą dobę.

Administracja nr 2, ul. Floriańska 7a - Osiedle Młynarska
Godziny pracy: 7.00 – 15.00, w środy 7.00 – 16.00.
Kierownik administracji - Leszek Borek tel. 632 40 66 i 644 77 63
Konserwator wind - 603 896 944, 603 896 945
Konserwator gazu - 644 14 14 (7.00 - 15.00) po 15.00 - 602 603 
581, 602 618 368
Dyżury konserwatorów po 15.00 - 501 687 240. W dni powszednie  
7.00 – 15.00, w sezonie grzewczym do 22.00. W soboty, niedziele 
i święta 8.00 – 16.00. W przypadku poważnych awarii należy 
dzwonić pod nr 501 687 240 całą dobę.

Administracja nr 3, ul. Mazurska 7 - Osiedle Warszawska
Godziny pracy: 7.00 – 15.00, w środy 7.00 – 16.00.
Kierownik administracji - Wiesław Sołtan tel. 643 54 73 i 643 52 02. 
Konserwator wind - 603 896 944 i 603 896 945
Konserwator gazu - 644 14 14 (7.00-15.00) po15.00 - 602 603 581 
i 602 618 368
Dyżury konserwatorów po 15.00 - 503 111 853. W dni powszednie 
7.00 – 15.00 w sezonie grzewczym do 22.00. W soboty, niedziele 
i święta 8.00 – 16.00. W przypadku poważnych awarii należy 
dzwonić pod nr 503 111 853 całą dobę.

Telefony dotyczące wszystkich administracji

Policja     - 997
Straż Pożarna     - 998
Pogotowie Ratunkowe    - 999
Pogotowie PEC    - 644 49 69
Pogotowie Energetyczne   - 991 i 632 49 49
Pogotowie Wodociągowe    - 994 i 643 67 84
Telewizja Wschód    - 644 44 41
Domofony    - 644 81 95

- W przypadku zaległości czynszowych, za okres co najmniej 6 m-cy, rażącego lub 
uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu po-
rządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie 
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie 
procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego.

- Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieru-
chomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności 
ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 
Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu 
w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości 
zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości.

- Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są zobowiązani uczest-
niczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamiesz-
kujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.

- W przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie 
może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, 
prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiej-
kolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz 
ten stosuje się także do innych osób o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi 
lub głównemu księgowemu.

- Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji, danych i dokumentów, 
dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do 
dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni.

To tylko niektóre zmiany w spółdzielczej ustawie, do tematu i dyskusji nad zmianami 
będziemy wracać w następnych numerach naszej gazety.          H.Ł.

UWAGA  MIESZKAŃCY! 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach
dokończenie ze str. 1



3MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI PAŹDZIERNIK 2017

www.ssm.siedlce.pl REKLAMA



4 PAŹDZIERNIK 2017 MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.siedlce.plspółdzIELCzE pRObLEMy

Dzisiaj, gdy każdego roku otrzymujemy 
do rąk coraz to bardziej „zmyślne” urządzenia 
elektroniczne umożliwiające błyskawiczny prze-
pływ informacji... zgoła nieoczekiwanie zalewa 
nas „ulotko mania” a drzwi klatek schodowych 
nadzwyczaj często oblepiane bywają „ważnymi 
zawiadomieniami” oczywiście „w wersji papie-
rowej”! O tzw. „klepsydrach” nie wspominamy, 
ponieważ to specyficzny rodzaj szybkiego po-
wiadomienia o nieszczęściu,

Nie może zatem dziwić, że Spółdzielcy pro-
szą, apelują, domagają się, by wreszcie zrobić 
„papierowy porządek”! Spółdzielnia instaluje 
specjalne skrzynki, służące promocjom i rekla-
mom – zwłaszcza tzw. „gazetkom firmowym”, 
ale... Nader często... może z przyzwyczajenia... 
reklamowe materiały porzucane są we „wiatro-
łapach”, na skrzynkach pocztowych lub wręcz 
wieszane na klamkach drzwi mieszkań spółdziel-
czych. Dziesiątki tytułów, setki egzemplarzy... 
a jakże... kolorowych, ale... To zwyczajne śmieci, 
których prawie nikt nie czyta. Ich mnogość irytu-
je! Bezczelność „roznoszących” jest tym bardziej 
denerwująca, że nawet umieszczenie na skrzynce 
informacji z prośbą o niewrzucanie reklam, 
nic nie daje. Prawie codziennie wyjmujemy ze 
skrzynek „domowych” dziesiątki materiałów 
reklamowych i ... najczęściej kładziemy je na 
„klatkowy stos”. Czy nie można dokuczliwych 
praktyk zmienić? Za wciskanie „reklam” do 
skrzynek, na których umieszczono prośbę o nie 
wrzucanie gazetek i innych „listów od do...” grozi 
roznoszącym realna kara. Niestety, nikt nie ma 

czasu na pisanie wniosków do sądu! Pozostają 
nerwy i „niegodziwe słowa”! 

Zapewne w „pożegnanych czasach komuny” 
proceder taki zostałby szybko opanowany. Ko-
legia ds. wykroczeń nauczyłyby zapewne wielu, 
zwyczajnej kultury, a skupy makulatury robiłyby 
spory biznes. O oszczędzanie lasów, o zbieranie 
makulatury... w XXI wieku... apel... to wołanie 
na puszczy! Nikt takiej idei nie kupi! Staliśmy się 
zbyt leniwi, a zysk finansowy byłby zbyt skromny, 
by się „opłacało”! A przecież papierowy bałagan 
denerwuje..! Wydaje się, że nadchodzi czas, by 
„politykę informacji gazetowej” uporządkować, 
uzgodnić i „potraktować” stosownym regulami-
nem spółdzielczym! Odrębnym! Surowym, by-
śmy wreszcie mieli spokój z realnym bałaganem!

Do powyższego dochodzi jeszcze jedna 
„praktyka”! Prawie wszystkie bloki spółdziel-
cze, kosztem wysiłku finansowego Spółdzielców, 
zostały – przy okazji termomodernizacji – odre-
montowane, a wiatrołapy wyposażono w nowe, 
szczelne i estetyczne drzwi. I co..? Wydaje się, że 
takim działaniem „pomogliśmy tylko nakleja-
czom” szczególnie ważnych komunikatów i za-
wiadomień! Miast wykorzystywać gabloty, które 
każda klatka schodowa posiada, oblepia się drzwi 
i to w taki sposób, że trudno je później doczyścić! 
Inna spraw, że owe „ważne” komunikaty, mimo, 
że dawno się zdezaktualizowały, wiszą nadal 
denerwując mieszkańców... strasząc estetyką... 
niszcząc..! Tylko drzwi? O nie! Wewnątrz klatek 
schodowych, na skrzynkach telewizji kablowych 
także roi się od reklam i informacji... ważnych!

Zatem... po co nam tablety, komórki, internet, 
telewizja – źródła szybkiej komunikacji – skoro 
zalewa nas i niszczy nasze osiedla, nachalna, 
bezczelna, irytująca „komunikacja papierkowa”!

Do redakcji Naszej Gazety, ale i w bezpo-
średnich rozmowach, zgłaszają się Spółdzielcy, 
którzy sygnalizują wiele „irytujących i denerwu-
jących problemów”. Kilka już przedstawialiśmy! 
Nie wszystkie, to „czepianie się dla czepiania”! 
Bywają uwagi, które są ewidentnym przejawem 
troski o naszą, wspólną własność, ale i o na-
sze bezpieczeństwo. Kilka tygodni temu, jedna 
z mieszkanek spółdzielczego osiedla prosiła, by 
zwrócić Spółdzielcom, którzy stworzyli i opiekują 
się przyblokowymi „ogródkami kwiatowymi”, że 
piękno i barwy to jedno, ale dzieci i osoby starsze 
bywają narażane na spore niebezpieczeństwo! 
Chodzi o tzw. płotki. Zwykle metalowe, kreowane 
z odpadów poprodukcyjnych, ale i te drewniane, 
gdy nie dbać o ich stan stają się rzeczywiście 
niebezpieczne. Ostre krawędzie, zardzewiałe, 
oderwane listwy i druty mogą zranić, a to już 
musi budzić niepokój..! Zatem, nie wystarczy 
zasiać kwiaty, wsadzić ozdobne krzewy, wytyczyć 
grządki i to wszystko otoczyć „wymyślonym 
płotkiem”! O jego stan trzeba dbać! Każde uszko-
dzenie należy pilnie naprawiać, bo chyba nikt by 
nie chciałby dzieci raniły się o wystające, często 
ostre i brudne listwy, czy zardzewiałe druty. 
Nie tylko dzieci... osoby starsze także bywają 
„mniej ostrożne” a o zranienie łatwo! Zatem... 
porządkując jesienią swoje przyblokowe ogród-
ki – których oby jak najwięcej powstawało, bo 
bywają urokliwe, zadbane i zwyczajnie piękne 
– zwróćmy szczególną uwagę na stan płotków 
i ogrodzeń. Jesteśmy przekonani, że w renowacji 
tychże chętnie pomogą pracownicy administra-
cji, a i pewnie nie jeden sąsiad, który dysponuje 
sprzętem naprawi to, czy owo! Warto o takim 
„drobiazgu” pamiętać, wszak nikt nie lubi być 
narażonym na zranienia, ból, cierpienie!

I jeszcze jedna uwaga... prośba Spółdziel-
ców... póki co delikatna ... Gdy prowadzono 
termomodernizację bloków „uszczęśliwił nas 
naczelny ornitolog miasta” topornymi budkami 
dla ptaków! Miały być przez niego nadzorowane 
i czyszczone! Oj! Przy niektórych już widać 
ciemny smugi, które nie od deszczu wyłącznie 
powstały! Obyśmy za rok, czy dwa nie musieli 
składać się na malowanie bloków, bo... straszą!

Zachęcamy Spółdzielców – tym którzy już 
to robią, serdecznie dziękujemy - do współpracy 
z Naszą Gazetą! Chętnie podejmiemy tematy, 
które interesują, problemy, które warto omówić, 
polemiki, które warto podjąć, by żyło się nam 
przyjaźniej, spokojniej i bezpieczniej! 

Redakcja

A wszystko w dobie informacji elektronicznej...
Kto urodzony w powojennych, słusznie pożegnanych czasach, ten pamięta, że edukację dzieci oraz młodzieży 
opierano m. in. o dwie akcje: „zbieraj i oddawaj złom” oraz „Zbierając makulaturę chronisz lasy”. W tamtej rzeczywi-
stości, szczególnie drugie hasło miało sens, ponieważ nie tylko ludzie ponieśli przeogromne straty podczas wojny. 
Okaleczone i zdewastowane były zwłaszcza lasy.

Segregujmy odpady
Od 1 stycznia 2017 r. następiła zmiana selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych. Oprócz obecnie zbieranych selektywnie odpadów, tj.: papieru (pojemnik 
niebieski); tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wie-
lomateriałowych (pojemnik żółty); szkła i opakowań ze szkła (pojemnik zielony) 
oraz odpadów zielonych (pojemnik, worek brązowy), mieszkańcy muszą zbierać: 
1. odpady higieniczne, tj. zużyte pieluchy i pioeluchomajtki jednorazowe i inne 
zużyte środki higieny osobistej (pojemnik, worek fioletowy)
2. Odzież i tekstylia (pojemnik, worek pomarańczowy)

Przypominamy, że zgodnie z Uchwała Rady Miasta Siedlce od dnia 1 września 
2016 r. opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 12 zł na 17 zł od osoby. 
Podwyżka ta, zdaniem siedleckiego samorządu, ma zmobilizować mieszkańców 
Siedlec do zwiększenia ilości gospodarstw domowych segregujących odpady 
komunalne. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że niewywiązanie się (w 
skali całego miasta) z wyznaczonego w ustawie procentowego udziału odpadów 
segregowanych spowoduje nałożenie na nasze miasto wysokich kar, które niestety 
zapłacimy my, mieszkańcy miasta. Więcej informacji dotyczących segregacji odpadów 
komunalnych można znaleźć na stronie Urzędu Miasta www.siedlce.pl otwierając 
zakładkę „Odpady komunalne”.       H.Ł.
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A wszystko w dobie informacji elektronicznej...
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Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” wspól-
nie ze Stowarzyszeniem KOS w sierpniu zor-
ganizował dwa turnusy letnich wakacji dla 
dzieci pt.: „Wakacyjna Przygoda”, które zostały 
dofinansowane przez Urząd Miasta Siedlce. 
Uczestnicy wypoczynku mieli do wyboru za-
jęcia z zakresu gier i zabaw, zajęcia arty-
styczne, sportowe a także wyjścia do kina 
i Parku Wodnego. 

Prowadzone gry i zabawy miały na 
celu integrację powstałych grup, zapozna-
nie się uczestników wypoczynku, a przede 
wszystkim dostarczyć dzieciom dużo ra-
dości i dać poczucie dobrze spędzonego 
czasu wakacji. Wspólna zabawa to coś 
więcej niż sposób wspólnego działania. 
Jest ona symbolem wspólnoty. Pomaga 
dostrzec wartości w innych ludziach. 
Dzięki niej dzieci uzewnętrzniały swoje 
emocje. Każdy z uczestników zabaw mógł 
stać się twórcą w stopniu, w jakim sobie 
tego życzył, a towarzyszące temu przeżycia 
zadowolenia, radości pomogły zwiększyć 
poczucie przynależności do grupy.

Gry i zabawy były dostosowane do potrzeb 
i oczekiwań dzieci. Jedne z bardziej lubianych 
zabaw to te, z użyciem chusty animacyjnej. 
Podczas deszczowych dni chętnie były wyko-
rzystywane gry planszowe- „5 sekund”’ „Gorący 
ziemniak”, puzzle, gry strategiczne takie jak – 
„Bitwa lądowa”. Ogromnych emocji dostarczały 
dzieciom takie gry jak stół do piłkarzyków 
i „cymbergaj”. 

Prawdziwym hitem na zajęciach artystycz-
nych był w tym roku magiczny piasek kinetyczny. 
Powstawały z niego gigantyczne zamki z wie-
życzkami i basztami, ale można było także zrobić 
tort, pizzę oraz inne rzeczy, które podpowie-
działa wyobraźnia dzieci. Z kolorowych brystoli 
stworzyliśmy wiele trójwymiarowych rybek, 
które ozdobią dziecięce pokoje. W upalne dni 
powstawały żaglówki, rożki lodowe z papieru, 
kolorowe torebki typu „mała elegantka”. Z dużym 
zaangażowaniem były wykonywane różnego 
rodzaju prace plastyczne, między innymi na 
konkurs plastyczny pt.: „Bezpieczne wakacje”, 
którego współorganizatorem była Sekcja Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Siedleckiego 
Sanepidu. Dzieci biorące udział w konkursie 

dostały nagrody oraz ulotki informacyjne do-
tyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.

Dzieci chętnie brały udział w zabawach 
sportowych, w których mogły ze sobą rywali-
zować. Na boisku za klubem prowadzone były 
lekcje mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej, 

gra w zbijaka, „beczkę”, wyścigi rzędów, rzutki 
do tarczy, tenis stołowy, zabawy ze skakanką, 
slalom piłkarski, natomiast w budynku dzieci 
mogły grać w unihokeja, kręgle. 

Ponadto liczne wyjścia do Parku Wodnego 
i do kina były niezwykle atrakcyjnym urozma-
iceniem wypoczynku dla dzieci spędzających 
wakacje w Klubie „Trójka”.

Prócz zorganizowanych gier i zabaw na 
terenie Klubu dzieci miały możliwość wzięcia 
udziału w wycieczkach terenowych i podcho-
dach nad Zalewem Siedleckim. Krocząc ścież-
ką wyznaczoną przez grupę, która ukrywała 
zagadki wykonywaliśmy wyznaczone przez 
nich zadania bawiąc się przy tym świetnie. 
Po dotarciu nad Siedlecki Zalew korzystali-
śmy z mieszczących się tam atrakcji takich jak: 
zjeżdżalnia linowa, place zabaw, boisk do gier. 

Poza zajęciami w klubie dzieci miały moż-
liwość wzięcia udziału w zorganizowanych wy-
cieczkach do Magicznych Ogrodów oraz Parku 
Przygód. W Magicznych Ogrodach zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią 
tego miejsca, Morgulami, Skrzatami i innymi 
stworzeniami zamieszkującymi te miejsce. Przy 
bardzo słonecznej pogodzie i wysokiej tempe-

raturze dzieci skorzystały z brodzika wodnego, 
zjeżdżalni, huśtawek, placu zabaw na którym 
były dostępne gigantyczne klocki i mnóstwo 
innych atrakcji. Park Przygody w Siedlcach to 
kolejna niezwykła atrakcja dla dzieci w czasie 
wakacji, gdzie dzieci mogły skorzystać z parku 

linowego, trampolin, parku siat-
kowego i małpiego gaju.

Wybrane gry i zabawy, pro-
pozycje przygotowanie przez 
klub „Trójka” pomogły obudzić 
w dzieciach chęć włączania 
się, aktywnego a nie biernego, 
uczestnictwa w zajęciach. Pod-
czas zabaw łatwiej było dzieciom 
pokonać lęk, nieśmiałość, nie-
pewność, które towarzyszyły 
w początkowych sytuacjach 
w grupach osób, które się 
nie znają.

Tak spędzone wakacje 
z mnóstwem różnorodnych za-
jęć, zabaw w Klubie „Trójka” były 

z pewnością niezwykłą przygodą dla każdego 
dziecka spędzającego czas wakacji w Siedlcach. 

Czas wakacji bezpowrotnie minął i SKK 
„Trójka” już zaprasza na nowe zajęcia w roku 
szkolnym 2017/2018:
•	 Świetlica klubowa 11.30-17.00 (zaj. teatralne, 

artystyczne, sportowe, wyrównawcze)
•	 Angielski	dla	dzieci	(indywidualny	i	gru-
powy)

•	 Zajęcia artystyczne
•	 Zajęcia	taneczne	dla	różnych	grup	wie-
kowych	

•	 Zajęcia plastyczne dla dzieci z I. Parzyszkiem 
•	 Warsztaty	rysunku	dla	młodzieży	z	I.	Pa-
rzyszkiem

•	 Zajęcia	umuzykalniające	dla	dzieci	
•	 Zajęcia	teatralne	dla	dzieci
•	 Zajęcia	kompensacyjno-	wyrównawcze	
(indywidualne	i	grupowe)	

•	 Koło	szachowe	dla	dzieci,	młodzieży	i	do-
rosłych	

•	 Misja	Robotyka	dla	dzieci	(tel.	798	001	016)
•	 Judo	dla	dzieci	-	Szkółka	(tel.	516	159	825)
•	 Klub	Malucha	KREATYWKA	0-4,5	lat	

z rodzicami (tel. 530 094 608)
•	 Akademia	Walk	Rycerskich	VIRTUS	(tel.	
601	146	690,	729	465	205)

•	 Gimnastyka	dla	Pań	
•	 Koło	Seniora	

Serdecznie zapraszamy. Informacje i zapisy 
w siedzibie klubu przy ul. Kurpiowskiej 3, tel. 
25 64 369 36. 

Ponadto wynajmujemy pomieszczenia 
na pokazy, zajęcia oraz imprezy rodzinne.

Małgorzata Maciejewska

WAKACYJNA PRZYGODA W KLUBIE „TRÓJKA”

SZANOWNI PAŃSTWO, Członkowie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przypadkach, w sprawach, w których zachodzi konieczność rozmowy ze mną, będę 

do dyspozycji Państwa raz w miesiącu w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej w godzinach 
13.00 -14.30, w budynku Zarządu SSM przy ul. 3 Maja 28.

Proszę uprzejmie o zgłoszenie się na rozmowę po wcześniejszym, przynajmniej 
dwudniowym zgłoszeniu sprawy w biurze SSM tel: (25) 632 50 73.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Marek Biały
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I. Działalność eksploatacyjna
Analiza dochodów i kosztów na działalności 

gospodarką zasobem mieszkaniowym za I pół-
rocze 2017 roku wskazuje, że dochody wyniosły 
13.455.486 zł. co stanowi 51,78% dochodów pla-
nowanych natomiast koszty wyniosły 13.956.646 
zł. co stanowi 53,75% kosztów planowanych. 
Koszty przewyższyły dochody o kwotę 501.160 
zł. Analiza kosztów i dochodów na działalności 
gospodarczej za I półrocze 2017 roku wskazuje, 
że dochody wyniosły 1.153.473 zł, co stanowi 
36,00 % dochodów planowanych, natomiast 
koszty wyniosły 1.050.027 zł. co stanowi 63,39 % 
kosztów planowanych. Dochody przewyższyły 
koszty o kwotę 103.446 zł. 

II. Gospodarka mediami 
W zakresie energii cieplnej dochody prze-

kroczyły koszty o 897.227 zł. Koszty zimnej 
wody ogółem w zasobach Spółdzielni (lokale 

mieszkalne, użytkowe oraz cele administracyjne) 
zamknęły się kwotą 2.993.185 zł, dochody kwotą 
2.506.621 zł. Do rozliczenia wyniku finansowego 
na gospodarce wodnej uwzględnione zostaną 
wpływy uzyskane z wpłacanych zaliczek na 
pokrycie kosztów niedoboru wody w kwocie 
115.376 zł. W zakresie dostawy gazu w okre-
sie I półrocza kwartałów 2017 roku wystąpiła 
nadwyżka wpływów nad kosztami w kwocie 
391.926 zł. 

III. Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z fundu-

szu remontowego zamknęły się kwotą 4.463.388 
zł, natomiast wpływy zamknęły się kwotą 
9.001.318 zł. 

IV. Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowa-

nia lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 
2017 roku osiągnęły poziom 2.653.908 zł 

i zmniejszyły się o kwotę 157.795 zł, w po-
równaniu do stanu na 30.06.2016 r. Wskaźnik 
zadłużenia czynszowego odnoszonego do 
wymiaru opłat dla lokali mieszkalnych wy-
nosi 5,1 %. Zaległości w opłatach czynszu 
na lokalach użytkowych na dzień 30 czerwca 
2017 roku wynoszą 195.383 zł. i zmniejszyły 
się o kwotę 49.217 zł. w porównaniu do stanu 
na 30.06.2016 roku.

V. Zatrudnienie i wynagrodzenie
W analizowanym okresie średnioroczny 

poziom zatrudnienia wyniósł 140,97 etaty, 
tj. o 13,78 etatów poniżej planu. Fundusz 
płac w okresie I półrocza 2017 roku został 
wykorzystany w kwocie 2.943.246 zł, tj. w wy-
sokości 47,42% planu rocznego. Przeciętna 
płaca brutto za I półrocze 2017 rok wyniosła 
3.479,75 zł. 

Opracowała: Monika Michalak

W wielu polskich miastach rozpoczęła się 
budowa mieszkań w ramach rządowego pro-
gramu „Mieszkanie plus”. Wg aktualnych infor-
macji prasowych, na dzień dzisiejszy buduje się 
kilka tysięcy mieszkań m.in. w Białej Podlaskiej 
Pruszkowie, Gdyni. Zgodnie z założeniami 
z programu tego będą mogły skorzystać rodziny 
i osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania 
mieszkania komunalnego, a ich zarobki nie 
wystarczają aby otrzymać kredyt hipoteczny. 
Nie przewiduje się granicy wieku dla osób, 
które będą się starały o takie mieszkanie. Będą 
jednak preferencje dla rodzin wielodzietnych. 
Program „Mieszkanie plus” będzie realizowany 
w każdym rejonie Polski.

Zgodnie z przewidywaniami cena wynaj-
mu mieszkania, w zależności od miejscowości 
i lokalizacji będzie wynosić w granicach 10 – 
20 zł za m2 (miesięcznie). Czyli np. wynajęcie 
mieszkania o powierzchni 50 m2 kosztować 
będzie średnio około 750 zł/m-c. Jeżeli do tej 
kwoty doliczymy opłatę za media, czyli cen-
tralne ogrzewanie, woda i ścieki, gaz, opłatę 
za śmieci to miesięczny czynsz za takie miesz-

kanie wyniesie około 1000 zł/m-c. I tu nasuwa 
się pytanie, dlaczego tak drogo? Przecież na 
dzień dzisiejszy np. w naszym mieście czynsz 
miesięczny wynoszący 500 zł uważany jest za 
bardzo wysoki. Należy zaznaczyć, że chcąc 
aby po wielu latach mieszkanie stało się naszą 
własnością to zgodnie z założeniami czynsz 
wzrośnie około 20%.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, Prezes 
BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz, za-
powiedział, że obecnie bank ma do dyspozycji 
5 mld złotych na program Mieszkanie Plus. 
Powiedział, że to dopiero początek i potencjał 
inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo 
nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Z kolei 
wiceminister infrastruktury i budownictwa 
zapowiedział, że „intensyfikacja tego programu 
nastąpi w przyszłym roku”. Do tej pory BGKN 
podpisał ponad 70 umów na budowę mieszkań 
w ramach programu. Na łącznym obszarze 220 
ha powstanie niemal 20 tysięcy lokali. Pierwsze 
mieszkania w ramach programu mają być go-
towe do użytku pod koniec tego roku.

H.Ł. 

Miasteczko rowerowe po remoncie
Dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Miasta, Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzysze-
nia „Aktywni na Plus” i Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w kwietniu br. oddano do 
użytku – po generalnym remoncie - znajdujące 
się na II etapie Osiedla 1000-Lecia Miasteczko 
Rowerowe. Mamy nadzieję, że obiekt ten, tak jak 
przed laty służył będzie dzieciom i młodzieży do 
zapoznania się pod okiem fachowców z przepi-
sami ruchu drogowego i przygotowania się do 
egzaminu na kartę rowerową.    Red.

Czy zdrożeje 
„kranówka”?
W sierpniu br. została podpisana przez Pre-
zydenta RP ustawa Prawo wodne, która może 
spowodować wzrost cen dostarczanej do 
naszych mieszkań wody, nawet o kilkanaście 
procent. Co prawda ustawodawca zapisał, 
że nowe prawo nie może stanowić podsta-
wy do zmiany taryf za dostarczanie wody 
i odprowadzenia ścieków od mieszkańców 
w latach 2018 – 2019. Jednak już po wejściu 
ustawy w życie większe ceny za dostawę 
wody zapłacą np: sektor energetyczny (za 
wodę, która krąży w instalacjach central-
nego ogrzewania), duże gospodarstwa rolne 
i niektórzy hodowcy zwierząt. Nie ulega 
więc wątpliwości, że podwyżki te spowodują 
wzrost cen produktów pochłaniających przy 
ich wytwarzaniu duże ilości wody, co w kon-
sekwencji obciąży nasze domowe budżety.

Może na razie obciążenia te nie będą zbyt 
wielkie, ale dwa lata szybko miną i w roku 
2020 ceny wody i odprowadzenia ścieków 
mogą wzrosnąć, jak przewidują niektórzy 
producenci „kranówy,” nawet o 20-30%.

Jojo
Od redakcji: Ostatnio można zobaczyć 
w naszym mieście reklamę namawiającą 
nas do picia naszej doskonałej siedlec-
kiej „kranówki”, która podobno w smaku 
i zawartości składników mineralnych nie 
ustępuje wielu markom wód mineralnych 
znajdujących się obecnie w sprzedaży. Po-
pierając więc reklamę dodajemy jeszcze 
„pijmy siedlecką kranówkę póki jeszcze 
jest w miarę tania”. :)

Red.

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ GOSPODARCZO-FINASOWYCH za I półrocze 2017

Program „Mieszkanie Plus”
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Gdy wydarzy siê coś z³ego...

Jesteśmy z naszymi klientami na dobre i z³e. 
Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj¹ 
pomocy i wsparcia. 
Jeśli staniesz w obliczu nieszczêścia, zespó³ likwidacyjny
UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji.
 
Oferujemy Ci szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê
oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Przy zg³aszaniu
szkody pamiêtaj
o przygotowaniu:
• dowodu osobistego

• numeru Twojej polisy

• czegoś do notowania

Wybierz dogodn¹ dla siebie formê 
powiadomienia nas o szkodzie:

Zadzwoñ do Centrum Pomocy Grupy UNIQA
801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)
Serwis czynny jest: pon-pt: 8:00-19:00, sb: 8:00-16:00;
jest mo¿liwośæ pozostawienia wiadomości na poczcie g³osowej.

Zg³oś szkodê za pomoc

Pomyśl, Ci BEZPIECZEŃSTWOdaje co 

¹ strony internetowej
Elektroniczne zg³oszenie szkody na www.uniqa.pl

Elektronicznie na adres mailowy:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj¹co-Indeksuj¹ca
90-520 £ódź, ul. Gdañska 132

Serwis przyjmowania 
zg³oszenia szkód
Assistance czynny
jest 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobê.

Jak zg³osiæ
szkodê?

Potrzebujesz
pomocy

np. lekarza lub
hydraulika?

1

Zadzwoñ! 
– skorzystaj
z Assistance

3

2

www.uniqa.pl

Szczegó³owe informacje:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 
ul. As³anowicza 29
08-110 Siedlce
tel.  25 63 30 296, 25 63 33 585, wew. 35
fax. 25 63 30 296


